
PROTOCOLO GERAL DE VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS

- Treinamento com profissional da saúde para funcionários e

   alunos, para cuidados de higiene.

Distanciamento Social

Reduzir a aproximação e o contato  entre as

pessoas

Higiene Pessoal

Promover cultura de atenção aos procedimentos

de limpeza pessoal.

Sanitização de Ambientes

Promover a sanitização do ambiente e higienização

com álcool 70% das mesas, quadros brancos,

a cada troca de professor. 

Monitoramento

Garantir que as ações sejam efetivas ao longo do

tempo e a  rastreabilidade de casos conforme

triagem na entrada da  escola.
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Distanciamento 

Social

O distanciamento adotado é de 1,5m entre as pessoas,

especialmente na sala de aula, exceto na educação

infantil.

Flexibilização da Frequência

- Com atividades a distância e/ou ensino remoto.

Horários de Entradas

- Os horários de entrada e saída, serão diversificados

   para evitar aglomeração. Estes horários serão divulgados

   na AgendaEDU do seu filho(a).

Atividades Esportivas

- Futebol / Volêy  e basquete estão suspensas.

- Atividades de Ed. Física, artes e correlatadas podem ser

   realizadas no cumprimento do distanciamento 

   principalmente ao ar livre.

Intervalos / Recreação 

- Os intervalos  serão feitos com revezamentos de turmas

  em horários altenados.

Cantina / Bebedouros 

- Os serviços de alimentação será suspenso. E os alunos

   deverão trazer o lanche de casa.
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Higienizar frequentemente  as mãos com água e sabão ou

álcool em gel 70%.

EPIs

-  Disponibilizar EPIs necessários aos funcionários  para cada

    tipo de atividade.

Máscaras

-  Uso obrigatório de máscara dentro da escola, no 

    transporte e em todo o percurso de casa até a escola.

-   Não retirar a máscara em hipótese alguma.

Higiene  
Pessoal

Água

-  Fornecer água potável de modo individualizado. Caso

   a água seja em galões, purificadores ou filtros de água

   cada aluno deve ter seu copo

- O bebedouro só funcionará com a opção de torneira.

- Cada estudante e/ou servidor deverá portar sua

   garrafa de água.
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 Ambientes
Sanitização de

BANHEIROS

-  Higienização dos banheiros, lavatórios e vestiários antes

da abertura, após o fechamento e, no mínimo, a cada

três horas.

LIXOS

-  O lixo será removido no mínimo três vezes ao dia e 

descartado com segurança.

Ambiente Escolar

-  Higienizar os blocos, salas e particularmente todas as

superfícies que são tocadas pelos alunos.

- Ex. carteiras, puxadores de porta antes e depois de cada

turno.

Ventilação
-  Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e

portas abertas, evitando o toque nas maçanetas e 

fechaduras.
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Monitoramento

-  Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas

para COVID-19 na instituição de ensino.

Orientação aos Pais e/ou Responsáveis
-  Aferirem a temperatura dos estudantes antes de eles

irem para a instituição de ensino e ao retornar.

IMPORTANTE - Caso a temperatura esteja acima de 37,8c,

a recomendação é de ficar em casa.

Escola
-  Aferição da temperatura das pessoas na entrada da 

escola ( funcionários e alunos).

Grupos de Risco
-  Profissionais e alunos que fazem parte do grupo de risco

devem ficar em casa e realizar as atividades remotamente,

na primeira fase do plano de retorno.

Isolamento
-  Haverá uma sala para isolar pessoas que apresentam

sintomas da COVID-19 até que possam voltar para casa.

Profissionais e Alunos
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